
Det 19:e Fabergéägget
Det 19:e Fabergéägget är förläggaren Claes Ericsons romandebut. Romanen är högaktuell då ett av de försvunna fabergéäggen
precis hittades.

En blodig revolution, en fängslad tsarfamilj och ett ovärderligt Fabergéägg ligger till grund för denna spännande historia där samtiden och det
förflutna vävs samman i jakten på en försvunnen hemlighet.

Moskva, sommaren 2013: Svensken Astor Kragh är på besök hos ryska släktingar för att begrava sin mor och hittar ett brev som väcker frågor
om hans eget förflutna. Det visar sig att han är släkt med en okänd hjälte som stred under inbördeskriget – en hjälte med en märklig historia
som inbegriper ett av Fabergés försvunna ägg. När Astor nystar vidare i historien, med hjälp av den unga forskaren Anja, upptäcker de att
någon är redo att gå över lik för att komma åt ägget.

Det 19:e Fabergéägget följer i allt väsentligt skeendena under den ryska revolutionen och det efterföljande inbördeskriget. De allra flesta
historiska personer, händelser och platser som skildras i boken är verkliga.
Av det femtiotal ägg som hovleverantör Peter Carl Fabergé tillverkade åt tsarerna Aleksandr III och Niko- laj II har åtta gått förlorade, däribland
det 19:e – ett av de största och mest värdefulla. Trots att många ägnat stor möda åt att hitta ägget är det fortfarande försvunnet.

Claes Ericson är förläggare och författare. Under de senaste 15 åren har han rest fram och tillbaka till Ryssland för att arbeta med
investeringar
och affärsutveckling. Senast var
han aktuell med boken Oligarkerna – Om snabba pengar och förgänglig makt i kapitalismens Ryssland, och han har tidigare skrivit
Sovjetunionens roliga historia och Ryssland nu. Det 19:e Fabergéägget är Ericsons romandebut.

LYSSNA PÅ LEDMOTIVET TILL DET 19:E FABERGÉÄGGET! I’m ’coming free (Framfört av David Miles med band)
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Lind & Co är ett av Sveriges största oberoende förlag och publicerar sammanlagt mellan 80 och 90 titlar per år. Utgivningen rymmer allt ifrån
svensk och utländsk skönlitteratur, i form av prisbelönta romaner, lågmälda klassiker, uppseendeväckande livsberättelser och
kvalitetslitteratur, till fackböcker i en rad olika ämnen som ekonomi, politik, historia, hälsa, erotik, äventyr, mat och handarbete. Den höga
aktualiteten och bredden enar utgivningen.

Lind & Co startades 1999 av den då endast 19-årige Kristoffer Lind. Sedan dess har förlaget expanderat kraftigt och består idag av Lind &
Co, Fischer & Co, Känguru, Xstory och Grönköpings Veckoblad – alla samlade på en gemensam redaktion.
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